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P A R E C E R 

 

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar a longa parceria que Bruno Deusdará 

e eu já tínhamos, desde 2007, quando realizei meu Mestrado em Letras/Linguística 

na UERJ, sob a orientação do Prof. Dr. Décio Rocha. Desde ali, firmamos uma 

parceria muito próxima, eu, Décio e Bruno. Entre 2013 e 2014, fiz meu estágio de 

pós-doutorado na UERJ, com supervisão do Prof. Dr. Décio Rocha, e tive a alegria 

de ter minha pesquisa acompanhada por Bruno. Com ele e com Décio, ministrei 

disciplinas de Pós-Graduação (válidas para o PPGMC, inclusive). Sendo assim, nada 

mais natural do que buscarmos esta nova parceria, agora dentro do PPGMC.  

Cabe-me ressaltar que Bruno Deusdará realizou efetivamente suas 

atividades de pesquisa e docência no PPGMC sem bolsa e sem afastamento de suas 

atividades regulares na Graduação e na Pós-Graduação em Letras da UERJ.  

O perfil da pesquisa a que nos propusemos foi mais ampliado e 

diversificado do que de costume. Além da pesquisa propriamente dita, optamos pela 

integração do pós-doutorando no diálogo com as pesquisas dos alunos do PPGMC 

– especialmente nas aulas dadas por nós dois e nas bancas das quais Bruno 

participou. Pudemos aproveitar a presença de Bruno Deusdará, no PPGMC, em 

atividades de ensino (disciplina que demos juntos no PPGMC: “Tópicos Especiais 

V: Análise do Discurso”; e o “Curso Especial”, ou minicurso, dado por Bruno, em 

09/03/2018, sobre Bakhtin), pesquisa (bancas de qualificação e de defesa das 

minhas então orientandas Daniela Reis do Nascimento e Renata Nascimento da 

Silva; além da nossa participação na banca de defesa de mestrado de Gabriel 

Cardoso Coelho Sant’Ana, no PPG em Letras da UERJ), formação de alunos (já 

pesquisadores) e divulgação de resultados de pesquisa (“orientações”, dentro da 

disciplina e das bancas, das pesquisas dos discentes para um viés discursivo, a partir 

das demandas individuais).  

Um exemplo do percurso da pesquisa é a ampliação do escopo da proposta 

inicial (centrada na Publicidade), em direção ao ponto de chegada (as diferentes 

mídias). Tal ampliação permitiu um olhar mais amplo sobre a lógica geral das 

mídias, em sua discursivização dos afetos dos sujeitos contemporâneos.  
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Quanto à fundamentação teórica, os autores privilegiados foram Mikhail 

Bakhtin (e seu conceito de polifonia) – que nos permitiu pensarmos tanto no pólo 

da produção de mensagens midiáticas quanto no pólo de recepção pelos sujeitos 

atravessados pelos signos linguísticos – e Dominique Maingueneau (e seu conceito 

de práticas discursivas intersemióticas – das quais Bruno é um dos melhores 

especialistas). Sendo Bakhtin fundamental para um olhar sobre a discursividade e os 

afetos contemporâneos, Bruno buscou aplicar esta matriz teórica em análises sobre 

os discursos de ódio midiatizados. O arsenal conceitual de Maingueneau verticaliza 

o olhar para as práticas discursivas, tanto as verbais como as não-verbais.  

Sendo assim, não resta dúvida de que o estágio de pós-doutoramento de 

Bruno se configurou como uma efetiva parceria entre os Programas de Pós-

Graduação de Letras da UERJ e de Mídia e Cotidiano da UFF. A 

interdisciplinaridade centrada na Comunicação do PPGMC se articulou com a 

verticalidade do olhar linguístico-discursivo do PPG em Letras da UERJ. 

O que Bruno denominou de “crise aguda” que vemos na sociedade 

brasileira atual só se agravou, infelizmente, desde o término da pesquisa. Isto revela 

a importância e a urgência do tema pesquisado – proposto por Bruno –, bem como 

a sensibilidade do pós-doutorando para a compreensão de uma lógica 

sociodiscursiva crescente: a do ódio social.  

A partir de seu profundo conhecimento dos debates políticos no Brasil 

atual (o que significa levar em conta as bases materiais da “crise aguda”), Bruno 

trouxe bases sólidas para entendermos o contexto social que vivemos hoje. Daí, 

partimos para a aplicação de um olhar para suas discursividades – em especial, claro, 

midiáticas – carregadas de ódio social. O âmbito dos afetos nos parece fundamental 

na compreensão das práticas discursivas da midiatização do social. Não é possível, 

nem produtivo, restringir nosso olhar nas operações verbais e conscientes dos 

processos comunicacionais entre mídias e sujeitos-receptores.  

Com este percurso, rapidamente recorremos à leitura e discussão de ideias 

de Vladimir Safatle, em “O circuito dos afetos”, e também a Giorgio Agamben, com 

sua perspectiva que articula política e afetos.  
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É preciso enfatizar, ainda, a excelente parceria de Bruno Deusdará na 

organização do Dossiê Temático da revista Mídia e Cotidiano de dezembro de 2017 

(vol.17; número 3).  

Bruno está, ainda, com 2 artigos em fase de finalização, produtos diretos da 

pesquisa feita conosco durante o estágio pós-doutoral. 

É com base na intensa parceria firmada no período do estágio pós-doutoral 

de Bruno Deusdará que considero mais do que cumprida a proposta, e recomendo 

sua conclusão, com a devida certificação.  

 

 

Guilherme Nery Atem 
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